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 مقدمة التحقيق

اإلسالـ األساسية ألنها روح الدمين، والدمين بغيرىا جسد بال روح، إف معرفة العقيدة تعتبر ركيزة 
وألنها تحدد مسار اإلنساف وترسم اتجاىو، ولذا ميرى كثير من العلماء أف قراءة كتب العقيدة 

 ىو أوؿ ما ميجب أف ميتوجو اليو طالب العلم.



ليمة تلقائياً، وليست كل مسائل العقيدة تحتاج إلى دراسة ألف جزءاً منها ميعرؼ بالفطرة الس
وحزءاً آخر ميعرؼ بالعقل من خالؿ النظر والتفكير في آالء اهلل التي نبو القرآف على كوف 

 التفكر فيها ميوصل إلى الهدى والرشاد، وجزءاً آخر نص عليو القرآف نصاً.
وال خالؼ بين المسلمين في جملة العقيدة فالكل مؤمن بأف اهلل موجود، وأنو حي، قادر، 

لم ميتخذ صاحبة وال ولدًا، وأنو ميحيي وميميت وىو على كل شيء قدمير، إلى آخر ما  عالم، غني،
ىنالك، وإنما الخالؼ أساساً بين المسلمين وغيرىم من المالحدة واليهود والنصارى ومن 

 شابههم.
وال أنكر أنو وقع خالؼ بين المسلمين أنفسهم ولكن ذلك في جزئيات تضخمت بسبب 

 فراد الطوائف إضافة إلى أسباب أخري أىمها:التجاذب والتدافع بين أ
ػ بحث بعض التفاصيل التي ىي مل نظر للجميع وال ميجوز التقليد فيها، ولم مينص القرآف 1

 على شيء منها.
، حيث تحمل 2 ػ التساىل في التعامل مع األلفاظ والمصطلحات ال سيما مصطلحات الخصـو

 في غالب األوقات على غير ما أراد واضعوىا.
الخلط بين العقائد المستمدة من روح القرآف الكرميم وبينما نتج عن اإللزامات والفلسفة ػ 3

 الكالمية البحتة.
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ػ غلو بعض المتحذلقين في تقدميس آراء أسالفهم، وشن الغارات على كل من خالفهم في 4
المذىب مذىباً، النظر، فينسبوف إليهم مالم ميقولوا، وميلزمونهم بما ال ميلزمهم، وميعتبروف الـز 

وعلى ىذا ترى بعض المتعالمين ميحكم على من خالفو في بعض تلك المسائل أنو خارج عن 
 دائرة اإلسالـ، وتارة مينبزه بالكفر، وتارة ميرميو بالشرؾ، وأخرى ميحكم عليو باإللحاد.

ما والمسلموف اليـو في أمس الحاجة إلى اإلتفاؽ على أقل ما ميمكن اإلتفاؽ عليو فيتعاونوا في
 اتفقوا عليو وميعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيو من مسائل النظر.

وقد رأميت نشر ىذه الرسالة ألنها من أحسن ما كتب في باب العقيدة الشتمالها على ُجَمل 
العقائد اإلسالمية بسالسة وسهولة في األلفاظ، إلضافة إلى ما طرزت بو من براىين قرآنية 

واالقتضاب، كما أنها تصلح ألكثر من مسوى من مستوميات ونبومية، فهي قابلة لإلسهاب 
 الطالب.

وقد أعتمدت في التصحيح على نسختين إحداىما ميبدوا عليها تصحيحات بعض العلماء، 



 واألخرى النسخة المدرجة في شرح المؤلف المسمى )البراىين الصرميحة(.
واألحادميث، وترجمة  وقد عملت جهدي في تصحيح النص، وتقطيعو، وترقيمو، وتخرميج اآلميات

 المؤلف ترجمة مختصرة، ميمكن التعرميف بو من خاللها.
 سند الكتاب

 أروي ىذا الكتاب من عدة طرؽ إلى مؤلفو منها:
) عن الوالد العالمة مجد الدمين بن محمد المؤميدي، عن أبيو، عن اإلماـ المهدي محمد بن 

أحمد بن ميوسف زبارة، عن أخيو القاسم الحوثي، عن العالمة محمد بن عبد اهلل الوزمير، عن 
الحسين بن ميوسف، عن أبيو ميوسف بن الحسين ، عن أبيو الحسين بن أحمد زبارة ، عن 

القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ، عن المؤلف اإلماـ المتوكل على اهلل إسما عيل بن 
 القاسم بن محمد .

سع الواسعي، عن القاضي محمد ) وعن الوالد العالمة حمود عباس الؤميد، عن الشيخ عبد الوا
 بن عبد اهلل الغالبي، عن والده عبد اهلل بن علي الغالبي، عن أحمد بن ميوسف ، بو.
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وعن الوالد أحمد بن محمد زبارة والوالد محمد محمد المنصور، عن حسين العمري، عن 
 أحمد بن محمد الكبسي، عن القاضي عبد اهلل بن علي الغالبي، بو.

لد العالمة محمد بن الحسن العجري، عن الوالد العالمة علي بن محمد العجري، وعن الوا
والوالد العالمة الحسن بن عبد اهلل القاسمي، عن العالمة ميحيى صالح ستين، والعالمة عبداهلل 

 بن الحسن القاسمي، عن القاضي محمد بن عبد اهلل الغالبي، عن أبيو، بو.
 ترجمة المؤلف

اهلل إسماعيل بن اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد بن علي الحسني،  اإلماـ المتوكل على
 ىػ(.1019أحد أئمة الزميدمية في اليمن، ولد سنة )

ونشاء على العفة والصالح وطلب العلم، حتى صار من رموز العلم والمعرفة، وأصبح مبرزًا في 
 سائر الفنوف، فكاف ميرجع إليو علماء عصره في المعضالت.

ىػ(، كاف حازماً 1054خالفة في اليمن بعد أخيو المؤميد باهلل محمد بن القاسم سنة )تولى ال
شجاعاً مدبراً حسن السيرة، بسط نفوذه على اليمن حتى استولى على سائر مدنو وبوادميو 

 ىػ( ألوؿ مرة بعد اإلستقالؿ عن الدولة العثمانية.1074ووحَّده تحت حكمو سنة )
قلو حضارمية ميحمد عليها حيث نهض بو على الصعيد اإلقتصادي واليمن مدمين لو بأنو نقلو ن



والعمراني واإلداري والقضائي والسياسي واتصل بالحكومات داخل الجزميرة وخارجها وأقاـ 
العالقات من أجل التعاوف في شتى شؤوف الحياة، كما قضى على الفوضى في البالد وأمَّن 

 رار السياسي لليمن.الطرقات ومهدىا، وكاف عصره أوؿ مراحل اإلستق
ولم ميقعده اإلىتماـ بشأف الدولة أف عن ميكوف أحد رواد الحياة الفكرمية فقد ألف وأفتى وناظر 

 وشعر وحاور ، ومن مؤلفاتو:
 ػ شرح جامع األصوؿ البن األثير.1
 ػ العقيدة الصحيحة، ىذا الذي بين ميدميك.2
 ػ البراىين الصرميحة شرح العقيدة الصحيحة.3
 كتاب منهاج الوصوؿ.ػ حاشية على  4
 ػ البياف الصحيح والبرىاف الصرميح في مسألة التحسين والتقبيح، وغيرىا.5

 ىػ(.1087توفي رحمو اهلل سنة )
 من مصارد ترجمتو
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، مصادر الفكر اإلسالمي في 1/146، البدر الطالع 1/218، ىدمية العارفين 1/322األعالـ 
، وكتب أخرى ألفت في سيرتو مثل: 167الزلف  ، التحف شرح67، بلوغ المراـ 671اليمن 

تحفة األسماع واألبصار بما في السيرة المتوكلية من األخبار ػ خ ػ، وكتاب اإلماـ المتوكل على 
 اهلل إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن، لسلوى سعد الغالبي ػ مطبوع.

جهو الكرميم، وصلى اهلل على بهذا تنتهي المقدمة أسأؿ اهلل أف ميجعل عملي ىذا خالصا لو 
 محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرمين.

 ىػ1413ذي الحجة  26محمد ميحيى سالم عزاف صعدة ػ 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 }اُدُْع ِإَلى َسِبْيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الَحَسَنِة{

إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور  من عبداهلل أمير المؤمنين المتوكل على اهلل العزميز الرحيم
باهلل القاسم بن محمد إلى من بلغو من المسلمين، سالـ عليكم وإنَّا نحمد اهلل إليكم وىذه 

عقيدتنا وعقيدة سلفنا في الدمين، وىي سفينة النجاة للمؤمنين، فمن تمسك بها فقد استمسك 
فسو وأىلو، وبحجة بينة فنحن بالعروة الوثقى، ومن أبى قبولها بغير حجة واضحة فقد خسر ن



إف شاء اهلل لها قابلوف، فليبلغها إلينا وميطلعنا عليها وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلو وسلم.

* * * * 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ال إلو إال اهلل وحده ال الحمدهلل الذي ىدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل، وأشهد أف 

 شرميك لو وأشهد أف محمداً رسوؿ اهلل.
والصالة والسالـ على محمد وعلى آؿ محمد الذمين ىم دعاة الخلق إلى الحق وسفن 

النجاة.أما بعد فهذه عقيدة الفرقة الناجية، والطائفة التي على الحق ظاىرة. وىي: الدمين الذي 
حاً وإبراىيم وموسى وعيسى، وَحتَّم اإلجتماع عليو شرعو اهلل لمحمد المصطفى، ووصَّى بو نو 

 وإقامتو، وَحرَّـ اإلختالؼ فيو وفرقتو.
 ]التوحيد[
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و]عقيدتنا فيو[ ىي: أف اهلل الذي خلق العالمين، ىو اهلل الواحد األحد الذي ال إلو إال ىو 
، عالم الغيب والشهادة.  الحي القيـو
شيء قدمير، وىو العزميز الحكيم، والّسميع البصير، والغني وأنو ىو األوؿ واآلخر وىو على كل 

 الحميد.
[، }الَ ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر َوَىْو مُيْدِرُؾ األَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطْيُف 11وأنو }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{]الشورى: 

ُر{]األنعاـ:   [.103اْلَخِبيػْ
 ]العدؿ[

ميرميد ظلماً للعباد }ِإفَّ اللََّو الَ مَيْظِلُم النَّاَس َشْيئاً َوَلِكنَّ وأنو العدؿ فال ميظلم ربك أحدًا، وأنو ال 
[، وال ميجازي إال بالعمل فال ميعاقب أحداً إال بما اكتسب 44النَّاَس َأنْػُفَسُهْم مَيْظِلُمْوَف{]ميونس: 

 (.1وال ميثيبو إال بما كسب )
[ ال ميبدؿ القوؿ 87ِو َحِدميْثًا{]النساء: وأنو الصادؽ في وْعدِه ووِعْيده، }َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللَّ 

[، }َوَأْف لَْيَس ِلإِلْنَساِف ِإالَّ َما 18لدميو وما ىو بظالـ للعبيد، فػ}الَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرْى{]فاطر: 
 [.39َسَعى{]النجم: 

 وأنو ال ميكلف نفساً إال وسعها، وال ميكلفها إال ما آتاىا.



ن نسبها اهلل إليو في نحو قولو تعالى: }َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَػْفِسِو َوَمْن وأف األعماؿ منسوبة إلى م
َها{]فصلت:   [.46َأَساَء فَػَعَليػْ

[ 16وأف ما كلفنا اهلل بو نستطيع القياـ بو، كما قاؿ تعالى: }فَاتػَُّقْوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم{]التغابن: 
كما حكى اهلل عن المنافقين: }َوَسَيْحِلُفْوَف بِاللَِّو َلِو   ( العاصي وىو مستطيع لخالفو،2، وميتركو )

اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم{ فكذبهم اهلل تعالى وذمهم بقولو تعالى: }ميُػْهِلُكْوَف َأنْػُفَسُهْم َواللَُّو ميَػْعَلُم 
 [.42ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُػْوَف{]التوبة: 

__________ 
  ميعاقب أحداً وال ميثيبو إال بعملو.( ػ في النسحة المطبوعة: فال1)
 ( ػ أي ما كلف اهلل بو.2)
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وأنو الميرميد ظلماً للعباد، وال ميحب الفساد. وأنو الميرضى لعباده الكفر. وأنو ال ميقضي إال 
 بالحق. وأنو لم ميخلق الجن واإلنس إال ليعبدوه، وما أراد منهم من رزؽ وما أراد أف ميطعموه.

 ]المعاد[
عدى حدود اهلل فلو عذاب النار خالداً فيها. وأف الشفاعة لمن ارتضى، و}َما لِلظَّاِلِمْيَن وأف من ت

[، وأف الجنة لمن اتقى، وأف الجحيم لمن طغى، }َوَأفَّ 18ِمْن َحِمْيٍم َوالَ َشِفْيٍع ميُطَاُع{]غافر: 
َعُث َمْن ِفْي الُقبُػْوِر{]الحج:  جزي بو، ال تنفعو األماني، [، وأف من عمل سوءاً فهو م7اللََّو ميَػبػْ

 [.70}ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحًا{]الفرقاف: 
 [.167وأف من أدخل النار فهو خالد فيها }َوَما ُىْم ِبَخارِِجْيَن ِمَن النَّاِر{]البقرة: 

 [.19نَّاِر{]الزمر: }َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِو َكِلَمُة الَعَذاِب َأفَأْنَت تُػْنِقُذ َمْن ِفْي ال
ـْ }َوقَاُلْوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأميَّاماً َمْعُدْوَدًة ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعْنَد اللَِّو َعْهداً فَػَلْن مُيْخِلَف  اللَُّو َعْهَدُه َأ

ِو َخِطْيَئُتُو فَأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر تَػُقْوُلْوَف َعَلى اللَِّو َماالَ تَػْعَلُمْوَف بَػَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِ 
َها َخاِلُدْوَف{ ]البقرة:  [، }لَْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوالَ َأَماِنيِّ َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن ميَػْعَمْل ُسْوءاً 80ػ  79ُىْم ِفيػْ

 [.123ء: مُيْجَز ِبِو َواَل مَيِجْد َلُو ِمْن ُدْوِف اللَِّو َولِّياً َوالَ َنِصْيرًا{]النسا
 وأف من دخل الجنة فهو خالد فيها، ولهم فيها نعيم مقيم.

 ]األرزاؽ واإلميماف[
 وأف ما بالمخلوؽ من نعمة فمن اهلل. وأف األرزاؽ من اهلل.

وأف اإلميماف: اعتقاد بالَجَناف، وقوؿ باللساف، وعمل باألركاف، وميزميد ومينقص، فَأمَّا الَِّذمْيَن آَمنُػْوا 



 ناً.فَػَزاَدُىْم ِإمْيَما
 ]النبوة[

(1/6) 

 

َر اإِلْسالَـِ ِدميْناً فَػَلْن  وأف األنبياء صلوات اهلل عليهم حق، وأف كتب اهلل حق، وأف }َمْن ميَػْبَتِغ َغيػْ
 [.85ميُػْقَبَل ِمْنُو{]آؿ عمراف: 

َوْحٌي  وأف محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم خاتم النبيين، وأنو }َما ميَػْنِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْف ُىَو ِإالَّ 
 [.3ميُػْوَحى{]النجم: 

وأف األنبياء صلوات اهلل عليهم معصوموف عن العصياف، وأنهم لو خالفوا َلُعوقبوا كما قاؿ تعالى: 
 [.15}ُقْل ِإنِّي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبِّي َعَذاَب ميَػْوـٍ َعِظْيٍم{]األنعاـ: 

َناَؾ َلَقْد ِكْدَت تػَ  رََكُن إَلَْيِهْم َشْيئاً َقِلْياًل، ِإذاً أَلَذقْػَناَؾ ِضْعَف الَحَياِة وقاؿ تعالى: }َوَلْوالَ َأْف ثَػبَّتػْ
َنا َنِصْيرًا{]اإلسراء:   [.74ػ  73َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ الَ َتِجُد َلَك َعَليػْ

 ]القرآف[
 وأف القرآف معجز لن ميقدر أحد على اإلتياف بمثلو، وال بسورة من مثلو.

ناً عربياً }الَ ميَْأتِْيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِن مِيَدمْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَػْنزمِْيٌل ِمْن َحِكْيٍم وأف اهلل ىو الذي جعلو قرآ
 [.42َحِمْيٍد{]فصلت: 

وأف اهلل جعلو نذميراً لمن بلغو من المكلفين، وأورثو الذمين اصطفى من عباده، وىم ورثة نبيو، كما 
في ذرمية محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم اإلمامة  جعل في ذرمية إبراىيم النبوة والكتاب، وجعل

والكتاب، وجعلهما نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم خليفتيو فقاؿ: )) إني تارؾ فيكم الثقلين ما 
إف تمسكتم بو لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي إف اللطيف الخبير نبأني 

 (.1) أنهما لن ميفترقا حتى ميردا علي الحوض ((
__________ 

( ػ ىذا الحدميث ورد بألفاظ فيها بعض التفاوت فممن أخرجو وفيو لفظ : )وعترتي( اإلماـ 1)
، والدوالبي 464، واإلماـ علي بن موسى في الصحيفة 404زميد بن علي )ع( في المجموع 

 ( عن علي.864رقم ) 3/89(، والبزار 228رقم ) 166في الذرمية الطاىرة 
 

(، وابن خزميمة 3788رقم ) 5/622، والترمذي 179/ )بشرح النواوي( 15وأخرجو مسلم 
، وابن أبي شيبة في 369ػ  4/368(، والطحاوي في مشكل اآلثار 2357رقم ) 4/62



)تهذميبو(، والطبري في ذخائر  5/369، وابن عساكر في تارميخ دمشق 7/418المصنف 
(، 4969رقم ) 5/166ي الكبير ، والطبراني ف7/30، والبيهقي في السنن الكبرى 16العقبى 

، وابن المغازلي الشافعي في 2/431(، والدارمي 276رقم ) 150والنسائي في الخصائص 
، 2/12، وابن األثير في أسد الغابة 4/367، وأحمد في المسند 236، 234المناقب 

 وصححو وأقره الذىبي، عن زميد بن أرقم. 3/148والحاكم في المستدرؾ 
، والطبراني في 189و  5/182) المنتخب( ، وأحمد  108ػ  107 وأخرجو عبد بن حميد

(، ورمز لو 2631رقم ) 157، وأورده السيوطي في الجامع الصغير 5/166الكبير 
وعزاه إلى ابن حميد وابن األنباري عن زميد  945رقم  1/186بالتحسين، وىو في كنز العماؿ 

 بن ثابت.
، 7/177وابن أبي شيبة في المصنف ، 376و  2/197وأخرجو أبو ميعلى في المسند 

، وىو في 6/26، 3/17، وأحمد في المسند 226و 135و  1/131والطبراني في الصغير 
( وعزاه إلى ابن أبي شيبة 944(، وعزاه إلى البارودي، ورقم )943رقم ) 1/185كنز العماؿ 

 وابن سعد وأبي ميعلى، عن أبي سعيد الخدري.
، وعزاه إلى 1/189، وىو في الكنز 8/442خ بغداد وأخرجو الخطيب البغدادي في تارمي

 الطبراني في الكبير، عن حذميفة بن أسيد.
رقم  1/117(، وذكره في كنز العماؿ 3786رقم ) 5/621وأخرجو الترمذي في السنن 

 (، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والخطيب في المتفق والمفترؽ عن جابر بن عبداهلل.951)
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 ن فضائل اإلماـ علي )ع([]الخالفة وشيء م
وأف اهلل حصر الوالمية للمؤمنين في قولو تعالى: }ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّو َوَرُسْولُُو َوالَِّذمْيَن آَمنُػْوا الَِّذمْيَن 

 ( .1[ )55ميُِقْيُمْوَف الصَّاَلَة َوميُػْؤتُػْوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعْوَف{]المائدة: 
لمن جعلها اهلل لو ووصفو بإميتاء الزكاة وىو راكع، ولم ميفعل ذلك غير  والوالمية ػ وىي اإلمامة ػ

 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السالـ.
[، 75وىو ابن عمو ألبيو وأمو، }َوُأْوُلْوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفْي ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ: 

 (.2وسلم آخى بينو وبينو )وأخو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
__________ 

لب، لما تصدؽ ( ػ تفيد كثير من الرواميات أف ىذه اآلمية نزلت في حق علي بن أبي طا1)



بخاتمو وىو راكع في المسجد، ولمزميد من التوسع في معرفة من روى سبب نزوؿ ىذه األمية. 
، وتفسير 4/287، وجامع البياف للطبري 3/104، والدر المنثور 258أنظر: تفسير الحبري 

 .129ػ  123فرات الكوفي 
وفي في المناقب ، ومحمد بن سليماف الك14/ 3، والحاكم 5/3720( ػ اخرج الترمذي 2)
عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل )ص( قاؿ لعلي: أما ترضى ميا علي أف أكوف أخاؾ؟ فقاؿ  1/343

 علي: بلى ميا رسوؿ اهلل. فقاؿ رسوؿ اهلل )ص(: أنت أخي في الدنيا واألخرة.
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(، 3(، وفداه بنفسو )2(، ودعاه عند نزوؿ آمية المباىلة )1وىو منو بمنزلة ىاروف من موسى)
 ىو أوؿ من صلىو 

(، وىو خامس أىل الكساء الذمين أذىب اهلل عنهم 5(، ومن كاف مواله فعلي مواله )4معو )
 (6الرجس وطهَّرىم تطهيرا )

__________ 
رقم  5(، والترمذي 2404رقم ) 1870/ 4، ومسلم 6/18و 5/99( ػ أخرج البخاري 1)
بن أبي وقاص قاؿ: قاؿ  عن سعد 35( وأبو طالب 419(، ومحمد بن سليماف رقم )3731)

رسوؿ اهلل )ص( لعلي: أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نبي بعدي. ورواه الهادي في  
 مرسال. 19كتاب العدؿ والتوحيد 

( عن سعد بن أبي 3724رقم ) 5، والترمذي 1/185، وأحمد 4/1871( ػ أخرج مسلم 2)
[ دعا 61أبناءنا وأبناءكم{ ]آؿ عمراف: وقاص قاؿ: لما نزلت ىذه األمية: }قل تعالوا ندع 

 رسوؿ اهلل )ص( علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقاؿ: اللهم ىؤالء أىلي.
 ( ػ ميرميد بمبيتو على فراشو ليلة الهجرة، والقصة مشهورة.3)
(، 120رقم ) 1/44(، وابن ماجة 337رقم ) 1/301( ػ أخرج أبو نعيم في المعرفة 4)

علي )ع( أنو قاؿ: أنا عبداهلل وأخو رسوؿ اهلل وأنا الصدميق وصححو عن  3/111والحاكم 
األكبر ال ميقولها بعدي إال كاذب صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أف ميعبده أحد من ىذه 

 األمة.
وأبو  68( ػ حدميث الغدمير معروؼ مشهور رواه اإلماـ الهادي في كتاب العدؿ والتوحيد 5)

: عزاه السيوطى في الجامع 244في األبحاث المسددة ، وقاؿ المقبلي 33طالب في األمالي 
الكبير إلى: أحمد، والحاكم، وابن أبي شيبة، والطبراني، وابن ماجة، وابن قانع، والترمذي، 



والنسائي، وابن أبي عصاـ، والشيرازي، وأبي نعيم وابن عقدة، وابن حباف، والخطيب. ثم قاؿ 
. وانظر لقط اللآلي المتناثرة في المقبلي: نعم فإف كاف مثل ىذا معلوماً وإال  فما في الدنيا معلـو

 .205األحادميث المتواترة 
، عن واثلة بن 305، وابن المغازلي في المناقب 3/147( ػ أخرج الحاكم في المستدرؾ 6)

األسقع قاؿ: أتيت علياً فلم أجده فقالت لي فاطمة: انطلق إلى رسوؿ اهلل )ص( ميدعوه فجاء 
فدخل ودخلت معهما فدعا رسوؿ اهلل )ص( الحسن والحسين فقعد كل مع رسوؿ اهلل )ص( 

واحد منهما على فخذميو وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبا وقاؿ: }إنما ميرميد 
اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت وميطهركم تطهيرا{. ثم قاؿ: ىؤالء أىل بيتي اللهم أىل 

 بيتي أحق.
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(، ولم 3(، وزوج ابنتو فاطمة المخصوصة بنكاحو )2(، وأبو ذرميتو )1فتو). وىو وصيو، وخلي
ميُػَؤمِّر عليو أحداً من أصحابو، فلم ميكن في سرمية ػ ولم ميكن فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ػ إال وىو أميرىا، ولم ميتخلف عنو في موطن من مواطن الجهاد إال حين خلفو في غزوة 

(، وعزؿ أبو بكر بو في حدميث براءة، وقاؿ ال ميُػبَػلِّغ عنيِّ إال رجل مني 4قاؿ )تبوؾ، وقاؿ لو ما 
(، وأسرَّ عليو عاـ حجو أنو ميقبض في عامو 6(، وأشركو في ىدميو ولم ميشرؾ أحداً غيره )5)

 ذلك، ولم ميعمل بآمية التقدميم بين ميدي النَّجوى
__________ 

( قاؿ لعلي : ىذا أخي ووصيي وخليفتي (: أف النبي )ص36371( ػ في كنز العماؿ رقم )1)
 فيكم فاسمعوا لو وأطيعوا.

عن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل )ص(كل بني أنثى فإف  3/35( ػ أخرج الطبراني في الكبير 2)
عصبتهم ألبيهم ما خال ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوىم ونحوه روى الهادي في العدؿ 

 مرسال. 69والتوحيد 
ػ عن ابن مسعود أف رسوؿ اهلل )ص( قاؿ: ))  9/204ي ػ كما في المجمع ( ػ روى الطبران3)

 نحوه عن علي. 37إف اهلل أمرني أف أزوج فاطمة من علي (( . وأخرج أبو طالب 
 ( ػ إشارة إلى حدميث المنزلة المتقدـ.4)
( عن جميع بن عمير قاؿ: 364رقم ) 1( ػ أخرج محمد بن سليماف الكوفي في المناقب 5)

بداهلل بن عمر فسألتو عن علي؟ قاؿ: اال أحدثك عن علي؟ إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أتيت ع



وآلو وسلم بعث أبا بكر ببراءة وبعث عمر حتى إذا كانا من طرميق المدمينة كذا وكذا إذا ىما 
براكب قاال: من ىذا؟ فإذا ىو علي قاؿ: ميا أبا بكر ىات ىذا الكتاب الذي معك. قاؿ أبو 

علي؟ قاؿ: واهلل ما علمت إال خيرًا. قاؿ: فرجع أبو بكر إلى النبي صلى اهلل عليو  بكر: مالي ميا
وآلو وسلم فقاؿ: ميا رسوؿ اهلل مالي؟ قاؿ: مالك إال خيراً ولكن أمرت أف ال ميبلغ عني إال أنا أو 

 رجل من أىل بيتي.
دنة نحر منها عن جابر: أف رسوؿ اهلل أىدى مائة ب 5/6، والبيهقي 3/331( ػ أخرجو أحمد 6)

 ثالثا وستين وأمر علياً أف مينحر ما بقي.
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( وىو المراد 2(، وىو الذي تصدؽ بخاتمو راكعاً فنزلت فيو اآلمية )1أحٌد غيره حتى ُنسخت )
 بقولو تعالى: }أَجَعْلُتْم ِسَقاميََة الَحاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجَد الَحَراـِ َكَمْن آَمَن بِاللَِّو َواليَػْوـِ 

 (.3[ )19اآلِخِر{]االتوبة:
__________ 

( ػ روي عن اإلماـ علي بن أبي طالب )ع( أنو قاؿ: في كتاب اهلل آمية ما عمل بها أحد قبلي 1)
وال ميعمل بها أحد بعدي: }ميا أميها الذمين أمنوا إذا ناجيتم الرسوؿ فقدموا بين ميدي نجواكم 

لرسوؿ تصدقت بدرىم حتى نفد صدقة{. كاف لي دمينار فبعتو بدراىم وكنت إذا جئت ا
 .413فنسخت اآلمية. انظر أسباب النزوؿ للواحدي 

 ( ػ قد تقدـ الكالـ على ىذا الحدميث عند آمية: }إنما وليكم اهلل ورسولو{.2)
( ػ روي عن الحسن والشعبي أف ىذه األمية نزلت في على والعباس وطلحة بن شيبة وذلك 3)

يت بيدي مفاتيحو ولو أشاء بت فيو وإلي ثياب بيتو. أنهم افتخروا فقاؿ طلحة: أنا صاحب الب
وقاؿ العباس: أنا صاحب السقامية والقائم عليو. وقاؿ علي: ما أدري ما أقوؿ ألني قد صليت 

، 244ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزؿ اهلل ىذه األمية. أسباب النزوؿ للواحدي 
 .473وتفسير الحبري 
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ـَ َعَلى ُحبِِّو ِمْسِكْيناً َوميَِتْيماً َوَأِسْيرًا{]اإلنساف:وىو المراد بق (. 1[ )8ولو تعالى: }َوميُْطِعُمْوَف الطََّعا
(، وصاحب 2وىو الذي أعطاه الرامية ميـو خيبر بعد أف قاؿ: )) ألعطين الرامية.. (( الخبر)



(، وىو 5حابة )(، وىو أقضى الصَّ 4(. وأنو ال ميحبو إال مؤمن وال ميبغضو إال منافق )3الطير)
 (6باب مدمينة العلم)

__________ 
: عن ابن عباس: إف علي بن أبي طالب أجر نفسو 448( ػ قاؿ الواحدي في أسباب النزوؿ 1)

ميسقي نخال بشيء من شعير، ثم طحن ثلثو فجعلوا منو شيئاً ليأكلوه، فلما تم إنضاجو أتى 
ا تم إنضاجو أتى أسير من المشركين مسكين فأخرجوا إليو الطعاـ، ثم عمل الثلث الباقي فلم

 .315ػ  298/ 2فأطعموه وطووا ميومهم ذلك فنزلت فيو ىذه اآلمية. وانظر شواىد التنزميل 
عن  3/309(، والحاكم 2406رقم ) 4/1871، ومسلم 88ػ  5/87( ػ أخرج البخاري 2)

اهلل على ميدميو سهل بن سعد، أف رسوؿ اهلل )ص( قاؿ ميـو خيبر: ألعطين الرامية غداً رجال ميفتح 
 عن جابر. 48ميحب اهلل ورسولو وميحبو اهلل ورسولو. ثم أعطاىا علي وأخرج نحوه أبو طالب 

(، والنسائي في الخصائص 4052رقم ) 7وصححو، وأبو ميعلى  3/130( ػ أخرج الحاكم 3)
( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: إف رسوؿ اهلل )ص( أتى بطير فقاؿ اللهم 12رقم )
أحب خلقك إليك ميأكل معي من ىذا الطير. فجاء علي رضي اهلل عنو. واللفظ للحاكم. ائتني ب

رقم  5وقاؿ: ىذا حدميث صحيح على شرط الشيخين ولم ميخرجاه. وأخرجو الترمذي 
(3721.) 
( عن علي قاؿ: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنو لعهد 78رقم ) 1/86( ػ أخرج مسلم 4)

عن  54 ميحبني إال مؤمن وال ميبغضني إال منافق. وأخرج أبو طالب النبي األمي )ص( إلي أنو ال
 أـ سلمة أنها سمعت رسوؿ اهلل )ص( ميقوؿ: ال ميحب علياً إال مؤمن وال ميبغضو إال منافق.

عن عمر أنو قاؿ: أقضانا  5/113، وأحمد 3/305، والحاكم 6/46( ػ روى البخاري 5)
عن النبي )ص( مرسال: علي أقضى الخلق  69علي. وروى الهادي في كتاب العدؿ والتوحيد 

 وأعلمهم.
رقم  65/ 11من طرؽ وصححو، والطبراني في الكبير  126/ 3( ػ أخرجو الحاكم 6)
وقاؿ: سألت أبي فقاؿ: ما أراه إال  6/99(، وابن أبي حاتم في الجرح والتعدميل 11061)

تخرميجو مستكمال في مرسال. وانظر:  69صدقاً. ورواه الهادي في كتاب العدؿ والتوحيد 
 بتحقيقنا. 26ىامش مرقاة الوصوؿ 
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، ولم ميجمع أحد بين قرب النسب وقرب الصَّهارة والصحبة غيره، وَسدَّ صلى اهلل عليو وآلو 
( 2(، وىو حامل لواء الَحْمد)1وسلم األبواب التي إلى المسجد إال باب علي عليو السالـ )

(، ولم ميقتل أحد مثل ما قَػَتل، وكاف ميُػْرَجُع إليو 3ؽ الحق)وصاحب ذي الفقار، ومعصـو ال ميفار 
والميَػْرِجُع إلى أحد: }َأَفَمْن ميَػْهِدي ِإَلى الَحقِّ َأَحقُّ َأْف ميُػتََّبَع َأَمْن اْل ميَِهدِّي ِإالَّ َأْف 

 [.35ميُػْهَدى{]ميونس:
__________ 

فقاؿ رسوؿ اهلل )ص(: ( ػ كاف لنفر من أصحاب رسوؿ اهلل )ص( أبواب شارعة إلى المسجد 1)
( عن 3733رقم )5، والترمذي 3/58)) سدوا ىذه األبواب إال باب علي (( . أخرجو أحمد 

وقاؿ: صحيح اإلسناد. قاؿ ابن حجر في  3/125، والحاكم 4/369سعد. وأخرجو أحمد 
: ىو حدميث مشهور لو طرؽ متعددة، كل طرميق منها على انفرادىا التقصر 52القوؿ المسدد 

 ة الحسن، ومجموعها مما ميقطع بصحتو على طرميق كثير من أىل الحدميث.عن رتب
، ومحب الدمين الطبري في الذخائر 43ػ  42( ػ أخرج ابن المغازلي الشافعي في المناقب 2)

من حدميث طوميل عن علي أف النبي )ص( قاؿ لو: وإني أخبرؾ مياعلي أف أمتي أوؿ األمم  75
بتك مني ومنزلتك عندي وميرفع إليك لوائي وىو لواء ميحاسبوف ثم إنو أوؿ من ميدعى بك لقرا

 الحمد.
عن أـ سلمة أنها سمعت رسوؿ اهلل )ص( ميقوؿ:  39( ػ أخرج اإلماـ أبو طالب في األمالي 3)

علي مع الحق والقرآف والحق والقرآف مع علي ولن ميفترقا حتى ميردا علي الحوض. وروى نحوه 
 .مرسال 69الهادي في كتاب العدؿ والتوحيد 
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ولما ىاجر صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم ميستخلف لرد الودائع وغيرىا إال إمياه عليو السالـ، 
ولما كاف غزوه إلى الرـو أطوؿ أسفاره وأبعدىا ُشقَّة، والحاجة إلى الخليفة واختيار األكمل 

خلف غيره واألفضل، ليست كالحاجة إلى الخليفة في السفر القصير والمدة القصيرة، فلم ميست
عليو السالـ، ولم ميختلف أحد من العلماء بعده في إمامتو عليو السالـ، حين انْػُتِهَي بها إليو 

(، وأسهم لو في غزوة تبوؾ 1بخالؼ غيره، وردَّت لو الشمس بعد األفوؿ ولم تُػَرّد لغيره )
لناس  (، )وىو الذي صبر ميـو المهرا س وانهـز ا2سهمين أحدىما سهم جبرميل عليو السالـ )

(، وىو أفضل أىل 3كلهم غيره، وىو الذي َغسََّلو وأدخلو قبره صلوات اهلل عليو وسالمو( )
البيت، وأىل البيت أفضل من غيرىم، فهم أفضل الناس بعد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 



 واألفضل ىو األحق باإلمامة
__________ 

الطحاوي والطبراني في الكبير  : قاؿ ابن حجر في الفتح: روى3/126( ػ في الغدمير 1)
والحاكم والبيهقي في الدالئل عن أسماء بنت عميس أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم دعا لما ناـ 
على ركبة علي ففاتتو صالة العصر فردت الشمس حتى صلى ثم غربت. وىذا ابلغ في المعجزة 

ي كتاب الرد على الروافض وقد أخطأ ابن الجوزي إلميراده لو في الموضوعات، وكذا ابن تيمية ف
: أخرجو الطبراني بأسانيد رجاؿ بعضها 119في زعم وضعو.. وقاؿ السيوطي في مناىل الصفا 

 ثقات.
أنو لما عاد الناس من غزوة تبوؾ قسم رسوؿ اهلل  49( ػ روى اإلماـ أبو طالب في األمالي 2)

 )ص(: )) إف جبرميل كاف للناس ودفع لعلي سهمين فأنكر عليو بعض القـو فقاؿ لهم رسوؿ اهلل
 معنا وإنو قاؿ لي: إف لي سهماً قد جعلتو البن عمك علي (( .

.  34( ػ ما بين القوسين مقطوع من كالـ البن عباس، رواه عنو أبو طالب في األمالي3)
والمهراس: صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء، وقيل: المهراس أسم ماء بأحد، روي أف النبي 

حد فجاءه علي بماء من المهراس فعافو وغسل بو الدـ عن وجهو. انظر: )ص( عطش ميـو أ
 .259/ 5النهامية 
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( وَصَدُقوا؛ ولكنو أخص منهم بذلك، وأوالىم 1بإجماع الصحابة، واحتجوا على األنصار بو )
 بو.

 ]العترة[
لسالـ، وقاؿ وانحصرت العترة المأمور بالتَمسُّك بها مع الكتاب في الحسن والحسين عليهم ا

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيهما: )) الحسن والحسين إماماف قاما أو قعدا وأبوىما خير 
(، وآمية المودة 3(، وانحصرت في ذرميتهما من بعدىما، فآمية الوراثة لهم شاىدة )2منهما (( )

لََّة َأبِْيُكْم ( عليهم عائدة، فهم الشهداء على الناس بدليل قولو تعالى: }مِ 5( والتَّطهير)4)
ْوا ُشَهَداَء ِإبْػَراِىْيَم ُىَو َسمَّاُكم اْلُمْسِلِمْيَن ِمْن قَػْبُل َو ِفْي َىَذا لَِيُكْوَف الرَُّسْوُؿ َشِهْيداً َعَلْيُكْم َوَتُكْونػُ 

 [.78َعَلى النَّاِس{]الحج: 
__________ 

 ( ػ أي بالفضل.1)



على أصل. وروى الهادي في كتاب  ( ػ الحدميث مشهور عند أصحابنا ولكن لم أقف لو2)
وأبو عبداهلل العلوي وابن عساكر والحاكم:)) الحسن والحسين سيدا  69العدؿ والتوحيد 

 شباب أىل الجنة وأبوىما خير منهما (( .
( ػ المقصود بآمية الوراثة قوؿ اهلل تعالى: }ثم أورثنا الكتاب الذمين اصطفينا من عبادنا{. ذكر 3)

/ 2، شواىد التنزميل 353نزلت في شأف أىل البيت انظر: تفسير الحبري بعض المفسرمين أنها 
 .128، تفسير فرات الكوفي 104

، وأحمد في المناقب كما في ذخائر العقبى 168/ 9( ػ أخرج الطبراني كما في المجمع 4)
عن ابن عباس قاؿ: لما نزلت: }قل ال أسألكم عليو أجرا إال المودة في القربى{.قالوا: ميا  28

 رسوؿ اهلل من ىؤالء الذمين آمر اهلل بمودتهم؟ قاؿ: علي وفاطمة وولدىما.
( ػ آمية التطهير ىي قوؿ اهلل تعالى: }إنما ميرميد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت وميطهركم 5)

 تطهيرا{. وقد تقدـ الكالـ حولها.
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نصارى وقرميش ليسوا ولم ميختلف أحد في أف غيرىم من سائر ولد إبراىيم من اليهود وال
بمرادمين، فتعين المراد فيهم، فكانوا ىم األحق بها واألولى وألنو ال خالؼ في أنهم ميصلحوف 
لها بخالؼ غيرىم ففيهم الخالؼ، فكاف أىليتهم لها بالدليل القاطع بخالؼ غيرىم، وأنو ال 

 ميستحقها منهم إال من كاف جامعاً لشروطها الَخلِقية، واإلكتسابية.
 ة[]الصحاب

وأنو ميجب تولي الصَّحابة رضواف اهلل عليهم أجمعين، وأنو ليس منهم المنافقوف وال الفسَّاؽ، 
 (.1وفي الحدميث: أنهم ليسوا بأصحاب لما أحدثوه )

 ]األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر[
وأف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر واجباف على كل مكلف، وأف المعاصي محبطات.. رفع 

فوؽ صوت النبي من المعاصي، إلى أكبرىا الذي ىو الشرؾ و}لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ  الصوت
 [.65َعَمُلَك{]الزمر: 

 ]االجتماع في الدمين[
وأف اهلل ميرميد اإلجتماع في الدمين واالعتصاـ بحبل اهلل المتين واالستمساؾ بعروتو الوثقى التي 

واتّباع األدلة، وترؾ التقليد في أصوؿ الدمين، إال مع ىي كلمة التقوى، ونَػْهي النفس عن الهوى، 
 وضوح الحجة.



 ]المواالة والمعاداة[
وأف مواالة المؤمنين واجبة، ومعاداة الفاسقين الزمة، وأنو ال ميحل لمؤمن ميرى اهلل ميعصى فيطرؼ 

ِض ُمَراَغماً َكِثْيرًا حتى ميغير أو مينتقل مهاجراً }َوَمْن ميُػَهاِجْر ِفْي َسِبْيِل اللَِّو مَيِجْد ِفْي اأَلرْ 
 [.100َوَسَعًو{]النساء: 

وأنو ال ميحل للذمين أوتوا الكتاب كتمو، وال رد الحجة إلى المذىب ومقالة األصحاب، ولكن رَّد 
، وحتم واجب على جميع أولى  الخالؼ إلى صحيح السُّنَّة ومحكم الكتاب، فرض الـز

 األلباب.
__________ 

عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو  214/ 8( ػ أخرج البخاري 1)
وآلو وسلم قاؿ: )) أنا فرطكم على الحوض وليرفعن معي رجاؿ منكم ثم ليختلجن دوني 

 فأقوؿ: ميارب أصحابي. فيقاؿ: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ (( ؟
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لعلي العظيم والحمداهلل رب وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم وال حوؿ وال قوة إال باهلل ا
 العالمين.
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